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Com a vitória,
Brasil chega a 34

pontos em 12 jogos
e está garantido na
Copa do Mundo de
2022: é a 1ª seleção

sul-americana
classificada B6
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Segundo advogados,
governo aplica desconto
mesmo se há direito de
ganhar 100%; saiba como
a pensão é calculada
■ Desdea reformadaPrevidên-
ciade2019, aspensõespormor-
te são pagas às famílias dos se-
guradosmortos com a incidên-
ciaderedutores.De láparacá,os
valores dos benefícios são cal-
culados de acordo com a quan-
tidade de dependentes –como
viúva e filhosmenores de idade
oudeficientes–queo trabalha-
dor falecido tinha. A7

Confira quem temdireito à
pensãodo INSS semdesconto

Desoneração
da folha deve ser
prorrogada A7

DE 17 SETORES

Presos são mantidos
nus em fileiras em
presídio mineiro A5

NO ÚLTIMO DIA 22
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lamenta
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criação B3

CONTRA LÍDERES
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a versão
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do Peixe B3
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Capital reduz
intervalo da
vacina da Pfizer
■ Acapital reduziuo intervalode
dosesdavacinadaPfizer contra
Covid-19paraadolescentes. Pra-
zodeoito semanaspassoua ser
de21diasentreasaplicações. A4

ADOLESCENTES

Maioria se sente
segura com
vacinação, diz
pesquisa A4

CONTRA COVID

Nova lei de
trânsito evita
guincho em blitz
■ Quemtiverplacas comcarac-
teres apagados, lacre de segu-
rança rompido, entre outras ir-
regularidadesquenãoofereçam
risco de circulação, terá 15 dias
para pôr tudo em ordem. A3

CÓDIGO ALTERADO

Cai o número
de audiências
de custódia
■ Suspensas em grande parte
do Brasil desde o início da pan-
demia, em março de 2020, au-
diênciasdecustódia vêmsendo
retomadas gradualmente. A5

NA PANDEMIACLIMA RUIM

Feriadão
deve ter
frio no
estado A3

ALTA DE 67%

Queixas
contra a
Prevent
subiram A4

EM CACHOEIRA

Homem
morre
ao fazer
selfie A5

R$ 4,00 SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

ABEL INVERTEU GUSTAVO GÓMEZ E LUAN
Verdão encontra força na defesa B1

Veja o que muda
com a reforma da
Previdência de SP
■ Os servidores daPrefeitura de SãoPaulo deve-
rão ter novas regras na aposentadoria ainda no
primeiro semestre de 2022. A reforma da Previ-
dência do funcionalismomunicipal foi aprovada
nestamadrugada, entrequarta (10) equinta-fei-
ra (11), e deveentrar emvigor 120dias apósapro-
mulgação da medida. A promulgação será feita
pelo presidente da Câmara, vereadorMilton Lei-
te (DEM). ComosetratadePLO(ProjetodeEmen-
da à Lei Orgânica), nãohánecessidadede sanção
do prefeito Ricardo Nunes (MDB). A8

SAIBA OS PRÓXIMOS PASSOS

Veículos apreendidos no pátio do Detran, emOsasco;mudança tambémpermite pagar o
licenciamento vencido na hora, para evitar o recolhimento do carro Zanone Fraissat/Folhapress

Presos sentados empátio de Formiga, emMinas Gerais
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Congresso aprova
R$ 9,36 bilhões A7

AUXÍLIO BRASIL


